
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
„Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przyrów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398155

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Częstochowska 7

1.5.2.) Miejscowość: Przyrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-248

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przyrow@przyrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przyrow.akcessnet.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
„Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0377967b-5f1a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00320145/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-17 10:45

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej przy-
row@przyrow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca w celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-blicznego, musi
posiadać konto na ePUAP.
Złożenie oferty, pod rygorem nieważności następuje w formie elektronicznej wyłącznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza pn. „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/).
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcji użytkowania sytemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w
związku z przeprowa-dzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-niem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO" w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych
wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie
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archiwalnym i archiwach.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przyrów z siedzibą w Urzędzie Gminy
Przyrów ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów; Kontakt z in-spektorem ochrony danych w Urzędzie
Gminy Przyrów możliwy jest pod adre-sem e-mail: iod@przyrow.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:
a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wyko-nawcą,
c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez
komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji
publicznej,
f) archiwizacji postępowania.
4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a na-stępnie przez okres
co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwi-zacji. Dotyczy to wszystkich uczestników
postępowania.
6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepi-sach
Rozporządzenia RODO:
a) prawo dostępu do danych (art. 15),
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usunięcia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18). e) prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym" w związku
z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
Rozporządzenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić
Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwa-rzania danych
osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatko-wych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności po-dania nazwy lub daty postępowania lub umowy.
10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobo-wiązany jest
wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając
ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwa-rzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PLP.271.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
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4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
„Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów”
2. Szczegółowy zakres prac budowlanych pn: Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w
miejscowości Przyrów (…)” zostanie zrealizowany zgodnie ze Specyfi-kacją Warunków
Zamówienia i jej załącznikami, w szczególności z dokumentacją techniczną zamieszczoną pod
linkiem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/76c1960b-86ea-49ae-8adc-d0e5a6382a47,
na portalu prowadzonego postepowania https://miniportal.uzp.gov.pl/,oraz na stronie
internetowej BIP Przyrów pod adresem www.bip.przyrow.akcessnet.net

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich
złożonych w postę-powaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną
liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C + D ).
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert na dane zadanie sumarycznie otrzymają taką samą liczbę
punktów, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała większą liczbę punktów w
kryterium ceny.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą
ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 1.2. Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2
ustawy:
3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie sta-wia
szczególnych wymagań w tym zakresie;
3.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawo-dowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szcze-gólnych wymagań w tym
zakresie;
3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa
3.4.1. Doświadczenie zawodowe:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że osoba, która będzie skierowana do
realizacji zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
urządzeń kanalizacyjnych lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wykonała należycie w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji
nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót przy realizacji robót budowlanych polegających na
budowie oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto .

UWAGA:
1. Usługi nadzoru pełnione w okresie zgłaszania wad i usterek po zakończonej reali-zacji robót
budowlanych nie będą brane pod uwagę na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w zakresie doświadczenia zawodowego. 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wyko-nawców spełni
warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek.

3.4.2. Kadra techniczna:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami,
które zamierza skierować do realizacji zamówienia, tj.:
- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
urządzeń kanalizacyjnych lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im
uprawnienia równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zrzeszonych we
właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów lub
spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
lub spełniającej warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
4. Wykaz oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego:
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4.1. Do oferty (Formularz ofertowy), wzór określony w Załączniku Nr 1 do SWZ, każdy Wykonawca
musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sta-nowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca:
4.1.1. spełnia warunki udziału w postępowaniu, (wzór określony w Załączniku Nr 2 do SWZ),
4.1.2. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 –6 Ustawy Pzp, (wzór określony w
Załączniku Nr 2 do SWZ). Informacje zawarte w oświad-czeniach mają potwierdzać brak podstaw do
wykluczenia oraz spełnianie wa-runków udziału w postępowaniu określonych niniejszą SWZ.
Informacje za-warte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w po-stępowaniu.
Uwaga:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których
mowa w ust 4.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o za-mówienie. 

4.2. Dokumenty składane PO OTWARCIU OFERT w celu wykazania braku pod-staw wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273
usta-wy Pzp - podmiotowych środków dowodowych, tj:
4.2.1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub infor-macjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wyko-nawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej

Uwaga:
(Dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia):
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokument, o których mowa w pkt 4.2.,
zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie skła-dających ofertę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 4. Wykaz oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego:
4.1. Do oferty (Formularz ofertowy), wzór określony w Załączniku Nr 1 do SWZ, każdy Wykonawca
musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sta-nowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca:
4.1.1. spełnia warunki udziału w postępowaniu, (wzór określony w Załączniku Nr 2 do SWZ),
4.1.2. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 –6 Ustawy Pzp, (wzór określony w
Załączniku Nr 2 do SWZ). Informacje zawarte w oświad-czeniach mają potwierdzać brak podstaw do
wykluczenia oraz spełnianie wa-runków udziału w postępowaniu określonych niniejszą SWZ.
Informacje za-warte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w po-stępowaniu.
Uwaga:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których
mowa w ust 4.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o za-mówienie. 

4.2. Dokumenty składane PO OTWARCIU OFERT w celu wykazania braku pod-staw wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273
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usta-wy Pzp - podmiotowych środków dowodowych, tj:
4.2.1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub infor-macjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wyko-nawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej

Uwaga:
(Dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia):
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokument, o których mowa w pkt 4.2.,
zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie skła-dających ofertę.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej (przez dwa lub więcej podmiotów)
1. Na podstawie art. 58 ust 1 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko
jednego konsorcjum.
2. W przypadku składania oferty wspólnej w formularzu ofertowym należy wpisać nazwy (firmy) i
dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona
będzie przez Zamawiającego z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu
ofertowym. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o
których mowa w Rozdziale IV pkt. 4.1. ppkt 4.1.1), 4.1.2), SWZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
5. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zażądania do wglądu przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
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7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień umowy z stosunku do treści
ofert, na podstawie której dokonano wyboru Inspektora w każdym przypadku, gdy konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor nie jest uprawniony do dokonania przelewu
(cesji) wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
3. 1.Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 , w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z
2020 r. poz. 1342)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. W przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3.1 pkt 1-4, Wykonawca składa
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia, zawierający
szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym:
1) w przypadku o którym mowa w ust. 3.1 pkt 1 – wskazanie towarów lub usług, w przypadku
których zmieniła się stawka podatku, wpływ zmiany stawki podatku na wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy oraz szczegółowe wyliczenie wysokości wynagrodzenia, z uwzględnieniem nowej
stawki podatku,
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 3.1 pkt 2 – wykazanie związku pomiędzy zmianą
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, a
wnioskowaną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, ze wskazaniem w szczególności liczby
etatów, lub osób, których zmiana dotyczy i ich zaangażowania w realizację umowy,
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 2.1 pkt 3 i 4 – wykazanie związku pomiędzy zmianą
zasad, o których mowa w ust. 2.1 pkt 3 i 4 a wnioskowaną zmianą wynagrodzenia Wykonawcy,
ze wskazaniem w szczególności liczby osób, których zmiany dotyczą oraz ich zaangażowania w
realizację umowy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień do wniosku,
o którym mowa w ust. 2.
5. Wniosek o zmianę wynagrodzenia, w razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 3.1,
może także złożyć Zamawiający.
5.W przypadku zaistnienia którejkolwiek przesłanki, o której mowa w ust. 3.1, oraz wykazania jej
wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony zawrą aneks do umowy,
przewidujący zmianę wysokości wynagrodzenia, obowiązującą od dnia wejścia w życie
przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1.
6. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia, zgodnie z ust. 1-4, nie może być wyższa niż
20 000, zł. netto.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-28 09:00
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8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Wykonawca w celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia pu-blicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 3. Złożenie oferty, pod rygorem
nieważności następuje w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
pn. „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-27
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	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postę-powaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C + D ). 4.	Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5.	W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert na dane zadanie sumarycznie otrzymają taką samą liczbę punktów, jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyskała większą liczbę punktów w kryterium ceny. 6.	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: 1.2.	Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.	Wykaz oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego: 4.1.	Do oferty (Formularz ofertowy), wzór określony w Załączniku Nr 1 do SWZ, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sta-nowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 4.1.1.	spełnia warunki udziału w postępowaniu, (wzór określony w Załączniku Nr 2 do SWZ), 4.1.2.	nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 –6 Ustawy Pzp, (wzór określony w Załączniku Nr 2 do SWZ). Informacje zawarte w oświad-czeniach mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie wa-runków udziału w postępowaniu określonych niniejszą SWZ. Informacje za-warte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w po-stępowaniu. Uwaga:  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust 4.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o za-mówienie.   4.2.	Dokumenty składane PO OTWARCIU OFERT w celu wykazania braku pod-staw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 usta-wy Pzp - podmiotowych środków dowodowych, tj: 4.2.1.	oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub infor-macjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wyko-nawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej  Uwaga: (Dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia): W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokument, o których mowa w pkt 4.2., zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie skła-dających ofertę.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.	Wykaz oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego: 4.1.	Do oferty (Formularz ofertowy), wzór określony w Załączniku Nr 1 do SWZ, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sta-nowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 4.1.1.	spełnia warunki udziału w postępowaniu, (wzór określony w Załączniku Nr 2 do SWZ), 4.1.2.	nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 –6 Ustawy Pzp, (wzór określony w Załączniku Nr 2 do SWZ). Informacje zawarte w oświad-czeniach mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie wa-runków udziału w postępowaniu określonych niniejszą SWZ. Informacje za-warte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w po-stępowaniu. Uwaga:  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust 4.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o za-mówienie.   4.2.	Dokumenty składane PO OTWARCIU OFERT w celu wykazania braku pod-staw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 usta-wy Pzp - podmiotowych środków dowodowych, tj: 4.2.1.	oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub infor-macjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wyko-nawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej  Uwaga: (Dotyczy wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia): W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokument, o których mowa w pkt 4.2., zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie skła-dających ofertę.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-28 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: 2.	Wykonawca w celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-blicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 3.	Złożenie oferty, pod rygorem nieważności następuje w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza pn. „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/).
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-28 10:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-27



